
ITÁLIA, DESCUBRA A BELEZA.                                         
A VIAGEM DOS TEUS SONHOS COMEÇA AQUI!

PASSEIOS 
EM GRUPOS
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O QUE SABER DA ITÁLIA?

Um dos países mais bonitos do mundo, a Itália possui um patrimônio infinito 
de obras de arte, história, monumentos e museus presentes em todos os cantos 
da península. Mar, parques e natureza completam esse quadro que já mara-
vilhoso e único.
A Itália tem o maior número de bens artísticos e culturais declarados como 
“Patrimônio Mundial da Humanidade” pela UNESCO. Roma, Veneza, As-
sis, Florença, Sena, Pisa e Nápoles são as arte-cidades mais conhecidas do 
país, mas o território é repleto de centros históricos de beleza inigualável. 
Ao observar os números se compreende melhor: 95.000 igrejas monumentais, 
40.000 fortalezas ou castelos, 30.000 residências históricas com 4.000 jardins, 
36.000 arquivos e bibliotecas, 20.000 centros históricos, 5.600 museus e sítios 
arqueológicos e 1.500 conventos. 

É possível fazer uma viagem para explorar os palacetes particulares de antigas 
famílias da nobreza, fazer uma visita aos museus conhecidos em nível mun-
dial (como os Museus Capitolinos em Roma, a Galeria dos Ofícios em Flo-
rença e a Pinacoteca de Brera em Milão, Museus Vaticanos em Roma e tantos 
outros). Além disso, é possível conhecer os sensacionais sítios arqueológicos 
(como Pompeia e Herculano, onde se respira a história de um grandioso e 
emocionante passado). 
A Itália é uma rede repleta de obras que coexistem formando uma natural 
união entre história e arte, paisagem e cultura, arquitetura e urbanização – uma 
emocionante viagem de volta no tempo dos antigos gregos e romanos até che-
gar aos dias de hoje (igualmente rico em termos artístico e cultural). 
Como escolher o que visitar na Itália?
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Como experienciar o que a Itália tem de mais belo e único?
Podemos satisfazer todas as exigências do seu cliente, oferecendo centenas 
de propostas de city tour em toda a Itália (basta ver as propostas no nosso ca-
tálogo) – também podemos criar uma viagem feita sob medida e que se adapte 
a qualquer requisito.
Visite a nossa página da Internet e solicite gratuitamente o orçamento da sua 
viagem dos sonhos.

Tours com direção técnica: Bonjour Italie – Itália

Aut. Prov. Roma nr.3475/14

POLIZZA RC FiloDiretto N° 1505001169/J 

·	 Os vouchers serão entregues entre duas semanas do início do servi-
ço ou após a confirmação oficial de todos os fornecedores;

·	 Os preços dos serviços estão sujeitos a alterações em seguida a 
eventuais aumento de custos dos serviços;

·	 A organização se reserva o direito de cancelar o city tour, por mo-
tivo de força maior, com o único dever de reembolsar o custo do 
passeio (Art. 10, Convenção Internacional relativa aos Contratos de 
viagem C.C.V, de 23 de abril de 1970 ratificada pela Lei nº . 1084 
de 27/12/1977).

·	 A organização se reserva o direito de alterar os serviços contratados, 
no todo ou em parte, sem prévio aviso, por motivo de força maior 
ou por razões da mesma da mesma categoria, para o bom desenvol-
vimento da viagem;

·	 Em caso de alterações nos horários e / ou itinerários por razões não 
dependentes da organização não é previsto           reembolso.

·	 A organização não se responsabiliza por qualquer perda de bagagem 
ou de objetos pessoais de valor deixados pelos  clientes a bordo do 
carro ou do ônibus, assim como pelo   fechamento total ou parcial 
dos museus, monumentos e igrejas e por quaisquer atrasos, irregu-
laridades ou danos que possam acontecer durante o city tour por 
culpa de terceiros. 

 NOTA: A descrição do tour é indicativa,  podem sofrer alterações,                                                                                                                                      
                       seja por dificuldades naturais ou de gestão.

CONDIÇÕES DE VENDAS 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

30% de entrada e saldo final até 30 dias antes da chegada no cliente na 
Itália.

1. Com transferência bancária para Itália;

2. Cartão de crédito (adicionando 2% de fee) no nosso site italiano;

3. Através do nosso parceiro Paytravel (nesse caso com transferência, 
boleto ou pagamento com cartão de crédito, com possibilidade de 
parcelamentos com a casa de câmbio).  

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO                                 
PARA OS CITY TOURS:

Entre 30 dias: 10% de penalidade do total geral

Entre 29 dias e 20 dias: 30% de penalidade do total geral

Entre 19 dias e 10 dias: 40% de penalidade do total geral

Entre 09 e 07 dias: 50% de penalidade do total geral

Depois de 6 dias: 100% de penalidade do total geral

RECOMENDAÇÕES:
·	 Aconselhamos no verão uso de roupa leve, de chapéu e de óculos 

de sol; 

·	 A visita não é aconselhada para as pessoas com dificuldade de lo-
comoção; 

·	 Sapatos confortáveis;

·	 Visto que será totalmente a pé;

·	 Por favor, vestir respeitosamente para visitar monumentos religio-
sos; 

·	 Costume local exige que se cubram os joelhos e ombros.
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(validade a partir de novembro de 2015 até Outubro de 2016)

CITY TOURS REGULARES EM LÍNGUA PORTUGUESA EM ROMA 

Roma Barroca (nas Sextas -feiras)                           

Roma Imperial (nas Terças-feiras)                   

Museus Do Vaticano e Basilica San Pietro (nas Segundas-feiras)  

CITY TOURS REGULARES COM MOTORISTA PARTINDO DE ROMA    
   

Assis e Cassia (nos Sábados)       

Nápoles e Pompeia (nas Quintas-feiras)      

44

5

6

6

7

3

2

SUMÁRIO

CONDIÇÕES

O QUE SABER DA ITÁLIA?

Tours Regulares Com Motorista Partindo De Roma Costiera Amalfitana
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FONTANA DI TREVI - PANTHEON  
PIAZZA NAVONA - PIAZZA ESPANHA

Este passeio especial vai visitar os lugares mais importantes da Roma barroca. 
Ao longo do caminho encontraremos, Piazza di Spagna com a sua grande 
lendária escada, que é uma das mais conhecidas de Roma, a Fontana di Trevi 
- a fonte mais famosa de Roma e a maior de suas fontes barrocas (não se 
esqueça de jogar uma moeda), o Panteão, com a sua espetacular cúpula que 
inspirou Michelangelo e muitos outros e Piazza Navona - com 3 fontes de 
Bernini. Seu guia irá contar a história desses lugares, que estão entre os mais 
importantes e essenciais para conhecer a Cidade Eterna. Fim do tour no centro.                                                         
A descrição do tour é indicativa. 

·	 Sapatos confortáveis;
·	 Aconselhamos no verão uso de roupa leve, de chapéu e de óculos de 

sol; 
·	 A visita não é aconselhada para pessoas com dificuldade de locomoção 

visto que será totalmente a pé;
·	 Por favor, vestir respeitosamente para visitar monumentos religiosos; 

costume local exige que se cubram os joelhos e ombros.

CITY TOURS REGULARES EM LÍNGUA PORTUGUESA EM ROMA

PALATINO - COLISEU 
FÓRUM ROMANO – FÓRUNS IMPERIAIS 

A partir do Fórum, o guia vai mostrar-lhe o lugar ligado às origens fabulosas 
de Roma: o Palatino. Lá, Rômulo fundou a cidade em 753 a.C. e Augusto 
foi também um dos grandes imperadores. Do vale do Fórum você poderá 
admirar o Tiberiana Domus apenas parcialmente explorada e as ruínas da 
residência imperial. Deixando o fórum, você vai encontrar o Arco de Con-
stantino, erigido para comemorar a vitória do imperador sobre Mazzenzio, 
no século IV. d.C., e o Coliseu, o símbolo eterno da grandeza de Roma, um 
centro vital para os romanos e palco das lutas históricas dos gladiadores. 
Depois da visita do Coliseu, o guia vai mostrar-lhe, na Via dei Fori Imperiali, 
os fóruns construídos pelos grandes imperadores romanos, uma lembrança 
duradoura do poder deles. Você verá o Fórum de Traiano, o maior e mais 
majestoso, com seus mercados que oferecia aos cidadãos romanos quaisquer 
mercadoria disponível naquele período, verdadeiros precursores de moder-
nos centros comerciais. O passeio termina na praça Veneza. 
A descrição do tour é indicativa. 

·	 Horário de inicio do tour no ponto de encontro: 09:00. Fim do tour: 
12:00;

·	 Quando: Terça-feira;
·	 Pick up no hotel (somente para hotel central) entre 8:30 e 8:45;
·	 Ponto de encontro: Metrô Colosseo: em frente da banca de revista 

na saída do metrô;
·	 Saída garantida com 2 pessoas adultas;
·	 Preço adulto:  € 60,00 por pessoa;
·	 Reduções: Grátis para crianças de até 2 anos; de 3 anos a 10 anos: 

20% de desconto, acompanhadas por pelo menos um adulto. 

O PREÇO INCLUI: 
Visita com guia de turismo em  língua portuguesa por 3 horas e 

bilhete sem fila: Coliseu e fórum Romano; 

O PREÇO INCLUI: 
Visita com guia de turismo em língua portuguesa por 3 horas; 

·	 Sapatos confortáveis;
·	 Aconselhamos no verão uso de roupa leve, de chapéu e de óculos 

de sol; 
·	 A visita não é aconselhada para as pessoas com dificuldade de 

locomoção visto que será totalmente a pé;

O PREÇO NÃO INCLUI:  
Transfer out. 

O PREÇO NÃO INCLUI:  
Transfer out. 

Nota: Os participantes que não têm direito ao pick up no hotel, são solicitados 
a estar 15 minutos antes da partida no ponto de encontro.

RECOMENDAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES:

ROMA IMPERIAL ROMA BARROCA 

·	 Horário de inicio do tour no ponto de encontro: 09:00. Fim do tour: 
12:00;

·	 Quando: Sexta-feiras;
·	 Pick up no hotel (somente para hotel central) entre 8:30 e 8:45;
·	 Ponto de encontro: Metrô Barberini em frente do cinema;
·	 Saída  garantida com 2 pessoas adultas;
·	 Preço adulto:  € 46,00 por pessoa;
·	 Reduções: Grátis para crianças de até 2 anos; de 3 anos a 10 anos: 

20% de desconto, acompanhadas por pelo menos um adulto.

Nota: Os participantes que não têm direito ao pick up no hotel, são solicitados 
a estar 15 minutos antes da partida no ponto de encontro.
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 MUSEUS DO VATICANO - CAPELA SISTINA 
BASÍLICA DE SAN PIETRO  

PIAZZA SAN PIETRO.

ASSIS E CÁSSIA 
(COM ACOMPANHANTE EM LÍNGUA PORTUGUESA)

Iniciaremos a nossa visita nos Museus do Vaticano, onde o guia vai explicar 
a história surpreendente da Cidade do Vaticano, visitaremos a Galeria dos 
Mapas, além de onde se pode admirar os seus magníficos tetos, se pode 
também admirar as cartas geográficas das regiões italianas. Passando pela 
sala  Sobieski e sala de Imaculada Conceição chegaremos à Capela Sistina, 
obra-prima de Michelangelo ainda hoje usada para a eleição papal. Deixando 
o Museu visitaremos a Piazza San Pietro delineada pelas colunas de Bernini, 
para concluir o tour a guia explicará a história da Basílica de São Pedro, a 
maior do mundo, que foi construída em 120 anos, aproveitando os melhores 
arquitetos e artistas de todos os tempos! Fim do tour em frente da Basilica 
San Pietro.     

O PREÇO INCLUI: 
Visita com guia de turismo em  língua portuguesa por 3 horas 

e bilhete sem fila do Museu Vaticano; 

O PREÇO INCLUI: 
Motorista por máximo 11 horas, acompanhante em língua portuguesa 

e almoço  (3 pratos, sem bebidas);

·	 Horário de inicio do tour no ponto de encontro: 09:00. Fim do tour: 
12:00;

·	 Quando: Segunda-feira;
·	 Pick up no hotel (somente para hotel central) entre 8:10 e 8:30;
·	 Ponto de encontro: Inicio do tour: Em frente da entrada do Museu 

Vaticano, do lado da bilheteria. Fim do tour: em frente da Basilica;
·	 A visita ao interno da Basilica será livre e sem explicação. A guia 

explicará ao externo;
·	 Não é possível visitar a Basílica em ocasião de festas religiosas ou 

cerimônias como a missa do papa ou a audiência;
·	 Saída  garantida com 2 pessoas adultas;
·	 Preço adulto:  € 72,00 por pessoa;
·	 Reduções: Grátis para crianças de até 2 anos; de 3 anos a 10 anos: 

20% de desconto, acompanhadas por pelo menos um adulto. 

O PREÇO NÃO INCLUI:  
Transfer out. 

O PREÇO NÃO INCLUI:  
 Bilhetes para monumentos.

RECOMENDAÇÕES: RECOMENDAÇÕES:

Nota: Os participantes que não têm direito ao pick up no hotel, são solicitados 
a estar 15 minutos antes da partida no ponto de encontro.

·	 Sapatos confortáveis;
·	 Aconselhamos no verão uso de roupa leve, de chapéu e de óculos 

de sol; 
·	 A visita não é aconselhada para as pessoas com dificuldade de 

locomoção visto que será totalmente a pé;
·	 Por favor, vestir respeitosamente para visitar monumentos 

religiosos; costume local exige que se cubram os joelhos e ombros.

TOURS REGULARES COM MOTORISTA
PARTINDO DE ROMA

Encontro com o acompanhante em língua portuguesa e com o motorista 
e partida para Cássia. Chegada na cidade de Santa Rita “advogada 
dos impossíveis” em Roccaporena, pertinho de Cássia. O seu corpo é 
preservado incorruptível na basílica de Santa Rita, construída ao lado 
do convento onde ela viveu e morreu.
No convento poderemos visitar o claustro com a videira que a santa 
plantou e o poço de onde ela tirava água. Fora do convento poderemos 
visitar a Igreja  de San Francesco e Santa Maria, onde a Santa Rita 
foi batizada. Retorno ao ônibus/carro e continuação da viagem para 
Assis. Chegada e ida para o centro histórico de Assis, onde finalmente 
chegaremos na igreja de São Francisco para visitar a Basílica Superior, 
completamente decorada com afrescos de Giotto e outros mestres dos 
séculos XIII, a Igreja Inferior e a Cripta que protege os restos mortais 
do fundador da ordem franciscana e padroeiro da Itália. Se o tempo 
permitir poderemos finalizar o nosso passeio visitando a basílica de 
Santa Chiara, onde a fundadora das clarissas foi enterrada e onde ainda 
podemos ver o Crucifixo de San Damiano, que inspirou a escolha 
religiosa do Francisco e por fim o lugar onde segundo a tradição o 
santo nasceu e onde ele morava com sua família, hoje conhecida como 
a Chiesa Nuova. Retorno para o transporte e partida para Roma. 
A descrição do tour é indicativa. 

·	 Quando: Sabádo;
·	 Partida do Hotel: Entre 06:45 - 07:00. Inicio tour: 07:00. Fim do 

tour: 18:00 Saída  garantida com 4 pessoas adultas;
·	 Preço adulto:  € 130,00 por pessoa;
·	 Reduções: Grátis para crianças de até 2 anos; de 3 anos a 10 anos: 

20% de desconto, acompanhadas por pelo menos um adulto. 

NOTA: O carro deixará os clientes nos vários estacionamentos e o programa 
será feito caminhando com o acompanhante. O acompanhante não é uma guia: 
é responsável somente pela gestão e organização do passeio. 

·	 Aconselhamos no verão uso de roupa leve, de chapéu e de óculos 
de sol; 

·	 A visita não é aconselhada para as pessoas com dificuldade de 
locomoção;

·	 Sapatos confortáveis visto que será totalmente a pé;
·	 Por favor, vestir respeitosamente para visitar monumentos 

religiosos; costume local exige que se cubram os joelhos e ombros.
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1.14.5 TOURS REGULARES COM 
MOTORISTA  PARTINDO DE ROMA

NÁPOLES E POMPEIA

Excursão em Nápoles e Pompéia com duração máxima de 12 
horas.

A cidade de Nápoles, uma das cidades mais antigas da Europa, o seu 
centro histórico foi declarada em 1995 patrimônio mundial da Humanidade 
pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e 
Educação). A visita em Nápoles será panorâmica, com paradas nos pontos 
estratégicos, passaremos pelas antigas ruas da cidade onde é possível admirar 
um templo romano transformado em igreja, o fórum da cidade grega e romana, 
a igreja gótica de S. Chiara, e outros monumentos importante de Nápoles. 
Prosseguimento da viagem para Pompéia que é o segundo site arqueológico 
mais visitado no mundo. Encontro com a guia e 2 horas de tour no interior do 
sítio arqueológico, onde se pode visitar a cidade que foi coberta pelas cinzas 
em 79 d.C., conseguiremos entender como era a vida dos romanos naquele 
momento, através das estradas, chafarizes, casas, banhos e moldes de pessoas 
que foram sepultados pelas cinzas. A descrição do tour é indicativa. 

O PREÇO INCLUI: 
Motorista por máximo 12 horas, visita com guia de turismo em  
língua portuguesa por 2 horas em Pompéia, bilhete Pompéia e 

almoço em zona de Pompéia (3 pratos, sem bebidas); 

O PREÇO NÃO INCLUI:  
 Guia em Nápoles.

RECOMENDAÇÕES:

·	 Quando: Quinta-feira;
·	 Partida do Hotel: Entre 06:45 - 07:00. Inicio tour: 07:00. Fim do 

tour: 19:00;
·	 Saída garantida com 4 pessoas adultas;
·	 Preço adulto: € 136,00 por pessoa;
·	 Reduções: Grátis para crianças de até 2 anos; de 3 anos a 10 anos: 

20% de desconto, acompanhadas por pelo menos um adulto. 

·	 Aconselhamos no verão uso de roupa leve, de chapéu e de óculos 
de sol; 

·	 A visita não é aconselhada para as pessoas com dificuldade de 
locomoção;

·	 Sapatos confortáveis visto que se deverá caminhar nas várias 
localidades;

·	 Por favor, vestir respeitosamente para visitar monumentos 
religiosos; costume local exige que se cubram os joelhos e ombros.

1.14.6 TOURS REGULARES COM 
MOTORISTA PARTINDO DE ROMA

COSTEIRA AMALFITANA

Excursão na Costa Amalfitana com motorista passando pelas cidadezinhas ao 
longo da Costa Amalfitana, na Costa Divina. Conheceremos Positano, Amalfi 
onde se poderá visitar a sua famosa Catedral, e por fim Ravelo,  onde pode-
remos visitar livremente as suas duas maravilhosas vilas: Rufolo e Cimbrone 
famosas pelas suas terraças que são consideradas as mais lindas de toda a 
costeira Amalfitana. As pequenas cidades que fazem parte da Costa são pe-
quenas jóias, coloridas e cheias de vida, muitas vezes em locais paisagísticos, 
onde se pode desfrutar a vegetação exuberante da costa e do mar azul.
O motorista estará a disposição do cliente e estará orientando o que fazer ao 
longo do dia. A descrição do tour é indicativa. 

O PREÇO INCLUI: 
Motorista por máximo 12 horas, almoço  

(3 pratos, sem bebidas) e degustação de limoncello; 

O PREÇO NÃO INCLUI:  
Bilhetes para monumentos.

NOTA: O carro deixará os clientes nos vários estacionamen                                                                                                                                     
               tos e o programa será feito caminhando livremente.

·	 Quando: De Abril até Outubro, todas quartas feiras;
·	 Partida do Hotel: Entre 06:45 - 07:00. Inicio tour: 07:00.            

Fim do tour: 19:00;
·	 Positano: 2 horas; Amalfi: 1:30 hora; Ravello: 2 horas;
·	 Saída garantida com 4 pessoas adultas;
·	 Preço adulto:  € 160,00 por pessoa;
·	 Reduções: Grátis para crianças de até 2 anos; de 3 anos a 10 anos: 

20% de desconto, acompanhadas por pelo menos um adulto. 

RECOMENDAÇÕES:
·	 Aconselhamos no verão uso de roupa leve, de chapéu e de óculos 

de sol; 
·	 A visita não é aconselhada para as pessoas com dificuldade de 

locomoção;
·	 Sapatos confortáveis visto que se deverá caminhar nas várias 

localidades;
·	 Por favor, vestir respeitosamente para visitar monumentos 

religiosos; costume local exige que se cubram os joelhos e ombros.
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